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 جزيت يا شيخنا النجمي مغفرة 
 

 فقد أبنت طريق الخير للناس   1
 سخرت نفسك في العلم المبين فلم 

  
 تقل سوى الحق تبغي النفع للناس   2

 ليهنك العلم يا شيخ الجميع ويا  
 

 للناسأبا األشاوس خير الناس    3
 ما كان همك إال أن تقول هدى  

 
 هلل درك يا عالمة الناس   4

 ما قصدي المدح يا شيخي فمعذرة  
 

 لكن شهادة حق تبد للناس   5
 إن قلت بحر فما أنصفت في كلمي  

 
 وربما جاءني لوم من الناس   6

 يكفيكم شرفا علم الحديث به  
 

 سموتهم وغدوتهم أحسن الناس   7
 يا حبر بلدتنا أبدي الوفاء لكم  

 
 فكم ُهضمتم من الغوغا من الناس   8

 ما ضركم أن عوى كلب يكيد لكم  
 

 واهلل يعصمكم من سائر الناس   9
 أقسمت باهلل صدقا سوف أنصركم 

  
 ما دمت حيا وال أخشى من الناس   11

 لكم أسود من الطالب قد نذروا  
 

 فتكا بمن سبكم من سفلة الناس   11
 قافيتي من نهج حسان قد رصعت  

 
 والشعر ميزني عن سائر الناس   12

 على الحقيقة والتوحيد تربيتي  
 

 والحمد هلل ليس الحمد للناس   13
 أفيدك يا شيخنا النجمي بكل دمي  

 
 اهلل همي وما باليت بالناس   14

 إلى األلى حاربوا النجمي أعلنها  
 

 حربا ولو أنهم من أكثر الناس   15
 من القران نتاجي فهو عزتنا  

 
 والمنهج السلفي المرضي للناس   16

 لنا الحديث كذا األثار نحفظها  
 

 بالفقه ننشرها في سائر الناس   17
 من الفؤاد لقد دوت مجلجلة  

 
 قصيدة صدعت بالحق للناس   18

 في الذب عن علم هلل منتقم  
 

 باهلل معتصم من خيرة الناس   19
 يا شيخ أحمد ال يثنيك مبتدع  

 
 ان في الناسيرميك بالزور والبهت   21

 أبتي يا فأنت كالطود ال تهتز  
 

 فكم وهبت من األفضال للناس   21
 هديتنا لطريق الحق في زمن  

 
 فيه التحزب قد أربى على الناس   22

 تفرق القوم حتى صار أكثرهم  
 

 يدعون للشر ال يهدون للناس   23
 وليس يعرفكم إال مجربكم  

 
 والجهل آفة من عاداك من ناس   24

 كم مجلس ضمنا والذكر يجمعنا  
 

 وفي الفؤاد انشراح غاب عن ناس   25
 



 ننسى بها كل لذات الدنا طربا 
 

 نقول يا غفلة القاصي من الناس   26
 وكم وعظت وكم أبكيت يا ورعا  

 
 وكم نصحت تريد الخير للناس   27

 وكم رددت على غمر ومبتدع  
 

 هلل حتى غدا المنبوذ في الناس   28
 ا بالدليل ولم نقدت بنا وقطب 

 
 الناس ترد سوى النصح إذ قد عز في   29

 حاشاك حاشاك ما كفرت مبتدعا  
 

 وكم تحارب في التكفير من ناس   31
 بل همكم أيها النحرير رحمتكم  

 
 بهم ولو أنهم من أفسد الناس   31

 ويح الذي قام يهجوكم فإن له  
 

 خزيا ويلعن ربي ظالم الناس   32
 ه ومن يعادي وليا فاإلله ل 

 
 بالحرب ما أشرقت شمس على الناس   33

 فكم كتبت أيا شيخاه من كتب  
 

 تجلي الحقيقة بالبرهان للناس   34
 فالمورد العذب عذب من كالمكم  

 
 كالبدر يجلو الدجى كالشمس للناس   35

 قرأته فوجدت القلب مبتسما  
 

 والعين باكية من غفلة الناس    36
 رد الجواب به دحض لمبتدع  

 
 الغفال من أعلم الناس قد ظنه   37

 حتى األغاني فقد أبديت حرمتها 
  

 والقات ترحم بالعاصي من الناس    38
 وكل أسفاركم كالغيث منفعة  

 
 هذا هو الحق يرضى صالح الناس   39

 أما اللئام فربي سوف ينصركم  
 

 الناس بالناس  وعليهم فهو يبل   41
 والحق كالشمس في األرجاء ساطعة 

  
 دس من الناس وليس يحجبه ح   41

 واصبر على الحق من فتنة وأذى  
 

 فكل رسل الهدى أوذوا من الناس    42
 المنهج السلفي دين يدان به  

 
 ومن يعش سلفيا يسم في الناس   43

 والمبطلون لهم يوم سينتقم الـ  
 

 منهم فإني واعظ الناس ـجبار   44
 
 

 مي ذو بطرإن يخذل العالم النج
 

 س فاهلل منتقم من خاذل النا   45
 سر في الطريق أيا شيخاه مبتهجا 

 
 واهلل معكم فأنتم سادة الناس   46

 واصدع به أبدا ما دمت معتقدا 
 

 عقيدة الحق ترضي فاطر الناس   47
 ما قلت شعري إال كي أناصركم 

 
 واهلل سخر بعض الناس للناس   48

 كموأبتغي األجر من ربي بنصرت 
 

 واهلل ال أبتغي مدحا من الناس   49
  جمعا في الجنان فماونسأل اهلل 

 
 أرجو بما قلت إال رحمة الناس   51

  

 أبو أحمد علي بن أحمد المدخلي

 ةصامطمحافظة وبة، قرية الرك


